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SCOPUL PROCEDURII

ARIA DE CUPRINDERE
RESPONSABILITĂŢI

ETAPELE PROCEDURII

PROCEDURĂ
DE REPARTIZARE A COPIILOR
ÎNSCRIȘI PENTRU CLASA
PREGĂTITOARE

Repartizarea elevilor înscriși în clasele pregătitoare

Procedura se aplică:

cadrelor didactice care predau la clasele pregătitoare


elevilor înscriși în clasele pregătitoare


p ărinţilor
Comisia de înscriere a copiilor în clasele pregătitoare

I. Solicitarea preferinței părintelui pentru una sau mai multe dintre
cadrele didactice repartizate la clasele pregătitoare (în ordinea
preferințelor, prin numerotare) în momentul depunerii cererii de
înscriere (dacă are o preferință);
II.

Constituirea comisiei de repartizare a elevilor în clasele
pregătitoare, în urma hotărârii CA, prin decizie a directorului perioada: 20.08-05.09 a fiecărui an școlar. Din comisie nu vor
face parte cadre didactice care predau la clasele pregătitoare.
Comisia va fi constituită din consilierul școlar, un cadru
didactic ce predă la primar, un cadru didactic ce predă la
gimnaziu și trei persoane ce nu fac parte din colectivul de
cadre didactice (ex: părinți);

III. Comisia de înscriere va repartiza în clasele pregătitoare copii
respectând următoarele etape (în ordinea strictă a acestora):

1. dacă solicitările părinților pentru un anumit cadru didactic sunt în

limita a 25 de locuri, se va respecta opțiunea părintelui, exprimată la
înscriere;

2. în cazul în care solicitările părinților pentru un anumit cadru didactic

depășesc limita a 25 de locuri, se validează mai întâi copii ai căror
părinți/bunici sunt cadre didactice. Pe locurile libere (cu respectarea
alternanței primei litere a numelui de famil ie) comisia va selecta elevii
respectând următoarele criterii:
a. număr echilibrat de fete și băieți;
b. distribuție echitabilă în ceea ce privește vârsta (atât

copii cu 6 ani împliniți la 31.08, cât și copii cu 6 ani
neîmpliniți la 31.08) ;

gemenii și copiii înrudiți (veri primari) vor fi repartizați
în aceeași clasă;
d. dacă sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale,
aceștia vor fi repartizați uniform, la fiecare clasă ;
e. nivelul studiilor părinților (atât părinți cu studii medii
c.

cât și părinți cu studii superioare ; în familiile în care un
părinte are studii medii și celălalt studii superioare,
primează studiile mamei) ;

3. Copii ai căror părinți nu au exprimat o preferință la depunerea cererii de

înscriere vor fi repartizați în clase de către comisia de înscriere ținându se cont de echilibrarea numărului de elevi pe clasă și compoziția pe sexe
a claselor.

IV. Comisia de înscriere va afișa listele cu elevii în urma repartizării
pâna la data de 08.09 a fiecărui an școlar.

